
RESUM D’ACTIVITATS 2010

Amb el suport de:



Evolució del nombre de contractes 

La Fundació URV (FURV) és l’entitat creada per la Universitat Rovira i 
Virgili (URV) per promoure les relacions entre la societat i la universi-
tat mitjançant la gestió de projectes, la transferència de coneixements, 
la formació permanent i la innovació (R+D+i). El Centre de Transfe-
rència de Tecnologia i Innovació (CTTi) és l’estructura de la FURV que 
gestiona la transferència de tecnologia i de coneixement.

La nostra missió és satisfer des de l’àmbit universitari, les necessitats 
de gestió del coneixement de l’entorn socioeconòmic i cultural, mit-
jançant accions de transferència de tecnologia i de coneixement, la 
gestió de la propietat industrial i intel·lectual, la vigilància tecnològi-

ca, l’emprenedoria i l’oferta d’infraestructures de transferència (viver 
d’empreses). La visió del CTTi és ser un centre referent en el sud d’Eu-
ropa, en el marc del Campus d’Excel·lència Internacional Catalunya 
Sud (CEICS).

El CTTi presta suport en les Àrees de Transferència de Tecnologia, 
Gestió Econòmica, Protecció de la Propietat Industrial i Intel·lectual 
i Emprenedoria als centres tecnològics creats a l’entorn dels parcs ci-
entífics i tecnològics així com als instituts de recerca impulsats i creats 
per la URV.

El CTTi ha gestionat un total de 284 projectes, amb un volum econò-
mic de 6.880.013 €. Això inclou les activitats dels grups de recerca de 
la URV i dels 6 centres TECNIO (marca amb el suport d’ACC1Ó que 
aglutina els principals agents experts en investigació aplicada i trans-

ferència tecnològica de Catalunya), adscrits a la URV: AMIC, ATIC, 
CITEE, METEOR, TECAT i TecnATox. Els centres TECNIO han contrac-
tat 31 projectes amb un volum de contractació de 1.462.830 €.
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L’any 2010 s’han rebut un total de 31 subvencions i donacions per 
part d’empreses privades i de l’administració pública per un import 
de 2.169.555 €, la qual cosa representa un 31,5% de l’import total 
contractat.

D’altra banda, un total de 19 projectes (684.181 € que representen un 
9,93% de la contractació total) corresponen a contractes amb empre-
ses que han obtingut algun tipus de finançament públic competitiu. 
D’aquests, 3 projectes corresponen a la convocatòria CENIT.

Clients del CTTi per grau de fidelització
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Evolució de l’import de contractació (m€)
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  Distribució del nombre de contractes per import



UNITAT DE VALORITZACIÓ DE LA URV

Import contractat per tipologia d’entitat

EMPRESA PRIVADA 27,9 %

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 46,3%

EMPRESA PÚBLICA 4,5 %

ALTRES 1,3 % (*)

UNIVERSITATS 13,6 %

EMPRESA SENSE ÀNIM DE LUCRE 5,1 %

CESSIÓ ESPAIS 1,2 %

Import contractat per tipologia de contractes

 Propietat industrial i intel·lectual (PI)

L’àrea de PI té com a finalitat l’explotació d’actius de la PI de la 
comunitat universitària de la URV, assessorant i donant suport a la 
protecció i a l’explotació dels resultats obtinguts com a conseqüèn-
cia de la seva funció de recerca i d’investigació.

Els seus objectius principals són sensibilitzar la comunitat URV i 
realitzar el seguiment de les activitats R+D+i per tal d’identificar 
aquelles tecnologies susceptibles de ser protegides, i transferir els 
resultats a la societat mitjançant una llicència o la creació d’una 
empresa de base tecnològica (EBT).

Cal destacar que durant l’any 2010 s’han llicenciat tres tecnologies 
i s’han obtingut els primers ingressos per regalies.

Més informació: www.fundacio.urv.cat/centre_de_transferencia/
propietatindustrial/index.html 0
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  Import contractat per centre
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  Import contractat per sector productiu

R+D+i 45 %

ASSESSORIA / CONSULTORIA 26 %

ASSISTÈNCIA TÈCNICA 10 %

BEQUES D’INSERCIÓ LABORAL 3 %

PROJECTE APQUA 2 %

ALTRES 4 % (*)

CESSIÓ ESPAIS 1 % 

AJUTS PROPIS 8 %

**

L’any 2010, el CTTi s’ha constituït com la UNITAT DE VALORITZACIÓ DE LA URV (UV-URV). Aquest pas ha estat possible gràcies al suport 
d’ACC1Ó (ajut 2010 per la creació de la UV-URV), i del MICINN (ajut per al desenvolupament del Pla Estratègic del CTTi 2010-2013).

El model que segueix la UV-URV es basa en una unitat de valorització i comercialització integrada que engloba les àrees de Transferència 
de Tecnologia, Propietat Industrial i Intel·lectual (PI), Emprenedo-
ria i Ajuts. L’any 2010, la UV-URV ha realitzat diverses iniciatives 
dirigides a valoritzar resultats de recerca de la URV amb potencial 
innovador. Durant aquest període s’han valoritzat 6 tecnologies.



El principal objectiu d’aquesta Àrea és promoure l’esperit empre-
nedor entre els membres de la comunitat URV (PAS, PDI, alumnes 
i titulats URV), i donar suport a les diverses iniciatives de creació 
d’empreses que sorgeixen, especialment les que incorporen un alt 
component tecnològic i/o innovador (EBT). Així mateix es dóna 
suport en la cerca de finançament (premis, ajuts, crèdit, subven- 
cions...). Les EBT han obtingut durant l’any 2010 un finançament 
de 527.044 € (premis, ajuts, concursos i altres fonts de finançament 
públic i privat). 

L’Àrea d’Emprenedoria compta amb el suport i col·laboració de la 
Càtedra sobre el foment de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses 
de la URV. 

Durant l’any 2010, s’ha constituït una EBT:

IMICROQ, SL empresa que es dedica a la investigació, 
el desenvolupament, la producció i la comercialització de 
microsistemes integrats serigrafiats de baix cost, fàcil utilització i 
ràpida aplicació i de tecnologies associades per a la seva explotació 
comercial amb aplicacions en diverses àrees del mercat.

Més informació: www.fundacio.urv.cat/centre_de_transferencia/
emprenedoria/index.html
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  Viver d’empreses i cessió d’instal·lacions

El CTTi disposa de 7 laboratoris per acollir amb seguretat i confi-
dencialitat les EBT sorgides de la URV, així com aquelles empreses 
que desitgin externalitzar activitats d’R+D+i, instal·lacions de de-
mostració i plantes pilot. Els laboratoris estan dissenyats per oferir 
la màxima flexibilitat, amb l’objectiu de satisfer un ampli ventall de 
necessitats.

Així mateix el CTTi ofereix 10 despatxos totalment equipats, prefe-
riblement a EBT. Els despatxos compten amb serveis comuns, com 
consergeria, sala de reunions, servei de fotocòpies i impressió, es-
pais per presentacions, etc.

A més a més, el CTTi disposa de dues sales multimèdia i una sala 
d’actes totalment equipades per la realització de cursos, seminaris, 
jornades, presentacions comercials i altres activitats.

Més informació: www.fundacio.urv.cat/centre_de_transferencia/
cessio_espais.html 

  Vigilància Tecnològica

La promoció de la Vigilància Tecnològica es realitza mitjançant la 
xarxa Enterprise Europe Network (EEN), que orienta els seus ob-
jectius en la difusió i comercialització de les tecnologies en una 
plataforma europea. L’eina va adreçada al PDI de la comunitat URV 
i als centres TECNIO.

  Oferta de Tecnologies

La relació d’ofertes tecnològiques de la URV es pot consultar a: 
www.fundacio.urv.cat/centre_de_transferencia/oferta_tecnologica/
plataforma_tecnologica.html

www.fundacio.urv.cat/transfer



PERSONAL CTTi

NOM I COGNOMS ÀREA DE TREBALL ADREÇA ELECTRÒNICA TELÈFON

DIRECCIÓ 

LOURDES JANÉ ROS Directora ljane@fundacio.urv.cat 977 558 202

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA
DAVID MARTÍN FRIGOLS Responsable SGE david.martin@fundacio.urv.cat 977 558 710

CAROLINA BOFARULL ROMAGUERA Facturació proveïdors carolina.bofarull@fundacio.urv.cat 977 558 712

JOSUNE FRADE GONZÁLEZ Auditoria Interna i altres entitats josune.frade@fundacio.urv.cat 977 559 538

MATILDE GÓMEZ DORADO Facturació clients matilde.gomez@fundacio.urv.cat 977 558 696

FRANCESC LÓPEZ SAPERAS Controller - Responsable Auditoria Interna francesc.lopez@fundacio.urv.cat 977 558 715

DELFINA GUTIÉRREZ RUIZ Auditoria Interna delfina.gutierrez@fundacio.urv.cat 977 558 718

UNITAT DE VALORITZACIÓ 
BERNARDINO GARCÍA RAMÍREZ Tècnic d’enllaç / Ajuts i subvencions bernardino.garcia@fundacio.urv.cat 977 558 211

BERTA OECHSLE PÉREZ-DOLZ Tècnic d’enllaç / Ajuts i subvencions berta.oechsle@fundacio.urv.cat 977 558 206

YOLANDA PUERTA ANGULO Tècnic d’enllaç / Promotor de la PI i Emprenedoria yolanda.puerta@fundacio.urv.cat 977 558 212

ELENA SUÑÉ LLOP Tècnic d’enllaç / Dinamitzadora centres TECNIO elena.sunye@fundacio.urv.cat 977 558 214

ROSA SALVADÓ BAZA Tècnic d’enllaç / Qualitat rosa.salvado@fundacio.urv.cat 977 558 644

LAURA PORRERA GELON Tècnic d’enllaç / Promotor de la PI i Emprenedoria laura.porrera@fundacio.urv.cat 977 558 212

DIANA CAMPO JULIÀ Suport a tècnics d’enllaç diana.campo@fundacio.urv.cat 977 558 453

JÚLIA NEBOT VILÀ Suport Àrea de la PI i Emprenedoria julia.nebot@fundacio.urv.cat 977 558 212

ATENCIÓ AL PÚBLIC 
FERNANDO DE NOGUERA ARNAL Administració i Promoció de les instal·lacions fernando.noguera@fundacio.urv.cat 977 558 733

M. JOSÉ PARÍS COLUBÍ Gestió de compres i actius mjose.paris@fundacio.urv.cat 977 558 039

RECURSOS HUMANS 
ANA MÉNDEZ SOLER Responsable RRHH ana.mendez@fundacio.urv.cat 977 558 750

CAROLINA BAIGES GABALDÀ Suport RRHH carolina.baiges@fundacio.urv.cat 977 558 713

CRISTINA MÀRMOL MUÑOZ Suport RRHH cristina.marmol@fundacio.urv.cat 977 558 669

INFORMÀTICA I MULTIMÈDIA 
FRANCESC GRAU NIETO Responsable d’informàtica francesc.grau@fundacio.urv.cat 977 558 640

JOAN SINGLA CASAMITJANA Suport informàtic joan.singla@fundacio.urv.cat 977558 209

  Qualitat
Al desembre de 2007, el CTTi es va certificar en la norma UNE-EN-
ISO 9001:2008 i posteriorment, al febrer de 2010, es va certificar en la 
norma UNE 166.002:2006. El CTTi és el primer centre públic a nivell 
estatal que disposa d’aquest sistema integrat de gestió, que permet 
millorar, organitzar i sistematitzar les activitats que es duen a terme.

El CTTi recull anualment les opinions dels clients interns (PDI), i ex-
terns (empreses i altres entitats) així com del personal propi, per tal  de 
seguir garantint un bon servei de gestió, respondre a les exigències i 
expectatives dels clients i desenvolupar de manera contínua millores 
en els processos i en els serveis que ofereix.

El CTTi compleix amb la normativa de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal des de la seva implantació l’any 2008.

Bústia de suggeriments: www.fundacio.urv.cat/centre_de_transferen-
cia/bustia-suggeriments 

Adreça de contacte: qualitat.ctti@fundacio.urv.cat

  

  Recursos Humans

Durant l’any 2010, 22 persones han format part del personal propi del 
CTTi i SGE vinculat a la FURV. 

A més a més, es van gestionar un total de 144 contractes laborals a 
càrrec de projectes de transferència de tecnologia. Per altra banda, 
s’han gestionat 171 beques, de les quals 23 són beques d’inserció 
laboral per recent titulats de la URV.

  Participació en xarxes

El CTTi-FURV és membre de les xarxes següents:

RedOTRI (Red de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investi-
gación). La FURV col·labora activament amb el “Grup de Spin-off” de 
la RedOTRI.

ProTon Europe (Xarxa europea d’oficines de transferència de coneixe-
ment). L’objectiu d’aquesta xarxa és donar suport al desenvolupament 
de les mateixes, així com accions de comercialització de tecnologies 
i d’impuls a la creació d’EBT.

  Activitats de comunicació i difusió de la FURV

Mensualment s’ha publicat i enviat per correu electrònic el Butlletí 
del CTTi, que recull les convocatòries d’ajuts, propostes i peticions de 
projectes d’empreses, anuncis de fires i jornades tecnològiques, així 
com actuacions, normatives, etc., que poden ser d’interès. 

La subscripció es pot fer al mateix Butlletí, a l’adreça: www.fundacio.
urv.cat/transfer/

ALTRES ACTIVITATS
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